
 

 

 

 لولً کاروگیت

  لولً کاروگیت

یکی اص اًْاع لْلَ ُای پلی  ( CORRUGATED PIPE : تَ اًگلیغی) لْلَ کاسّگیت 
ّ عطر داخلی ( فٌشی یا هاسپیچی)اتیلي دّخذاسٍ هی تاؽذ کَ داسای عطر خاسخی اعپیشال 

هطالة هِن دس خقْؿ لْلَ کاسّگیت کَ تَ لْلَ پلی اتیلي . یکپاسچَ ّ فیملی هی تاؽذ

 :فاضالتی ًیض هؼشّف اعت ػثاستٌذ اص

 هْسد ًیاص لْلَ کاسّگیت هساعثَ هماّهت زلمْی

 عایضتٌذی لْلَ کاسّگیت

 لیغت لیوت لْلَ کاسّگیت

 کاسخاًَ تْلیذ لْلَ کاسّگیت یا تْلیذکٌٌذٍ لْلَ کاسّگیت

لْلَ پلی اتیلي اًتمال فاضالب ، لْلَ اًتمال اًْاع عین ُای تشق ) هْاسد اعتفادٍ لْلَ کاسّگیت 
 ( … ، لْلَ اًتمال ثملی آب ّ… ّ هخاتشات ّ 

https://septic-tank.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%db%8c%d8%aa-2.html
https://septic-tank.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%db%8c%d8%aa-2.html


 

 

 ًسٍْ تَ زذالل سعاًذى ُضیٌَ زول دس لْلَ کاسّگیت

 لولً کاروگیت .

ُواًطْس کَ دس تقْیش هیثیٌیذ تَ لْلَ ُایی  لولً کاروگیتتا ُواى  لولً دوجداري پلی اتیله

گفتَ هیؾْد کَ داسای دّ خذاسٍ، یکی تیشًّی تا ؽکل ظاُشی هْج داس ّ یا تَ ػثاستی زلمَ 
کاسّگیت کَ داسای عطسی فاف هیثاؽذ کَ خِت ػثْس زلمَ ّ یکی الیَ دسًّی لْلَ 

عیاالت تا هاُیتِای فاضالتی اعیذی ّ تاصی ّ پظ آتِای فٌؼتی هْسد اعتفادٍ لشاس هیگیشًذ 

فؾاس تاس داخلی ًذاسًذ یؼٌی عیال دس زال ػثْس اص داخل ایي لْلَ ُا داسای  لْلَ کاسّگیت
اى یک خْی صیش صهیٌی ّظیفَ اًتمال فؾاس تاس داخلی ًیغت ّ ایي لْلَ ُا ػوال تَ ػٌْ

لْلَ ُای کاسّگیت داسای یک عطر تیشًّی ًیض هیثاؽٌذ کَ . عیاالت هایغ سا تَ ػِذٍ داسًذ 

تَ فْست زلمَ زلمَ ّ داسای اعتسکام تاال یی هیثاؽٌذ ّ کلیَ فؾاسُای عطسی ّ صیش 
ت ایي زلمَ زلمَ عطسی اػن اص تاس صًذٍ ّ هشدٍ سا دس صیش عطر صهیي هتسول هیؾًْذ ّ ػل

لْلَ ُای کاسّگیت دس عَ تخؼ . ؽذى عطر لْلَ تَ دلیل اعتسکام تخؾی تَ لْلَ هیثاؽذ 

اهشّصٍ ها لْلَ ُای کاسّگیت سا تَ ایي فْست دس دًیای خْد  . فؾاسی دعتَ تٌذی هیگشدًذ
ّ دس سّصهشگی دس خیاتاى ُا ّ کْچَ ُا هیثیٌین تا داخلی صسد سًگ ّ عطر همطؼی تَ 

 . ؽکیمسًگ 

 قیمت لولً کاروگیت

همذاس فؾاسی کَ هی تایغت )خاکی کَ لشاس اعت تسول کٌذ تش اعاط همذاس  لولً کاروگیت

لْلَ کاسّگیت ّ هتشاژی کَ تْعظ ، اًذاصٍ (تْعظ لْلَ کاسّگیت تَ فْست ثملی تسول ؽْد
زول ُضیٌَ . خشیذاس لْلَ کاسّگیت عفاسػ گزاؽتَ هی ؽْد داسای لیوت ُای هتفاّتی اعت 

 12دس زالت کلی لیوت لْلَ کاسّگیت اص . دس لیوت لْلَ کاسّگیت تغیاس هْثش اعت

هیلی هتش اداهَ  3000ُضاس تْهاى تا عایض  400هیلیْى ّ  2ُضاستْهاى دس ُش هتش آغاص ّ تا 
 . الثتَ ُواى طْس کَ ػشك ؽذ لیوت لْلَ کاسّگیت تغتگی تَ ػْاهل صیادی داسد. داسد

 کاروگیتسایزبىدی لولً 

لْلَ . لْلَ کاسّگیت تْلیذی ًؾاگغتش داسای کاهل تشیي هدوْػَ دس تسث عایضتٌذی هی تاؽذ

کاسّگیت کَ دس تؼضی هسافل اص آى تَ لْلَ فاضالب پلی اتیلي یا لْلَ فاضالب داخل صسد یاد 

هتش تْلیذ هی  3هیلیوتش هؼادل لطش دٌَُ  3000ایٌچ آغاص ّ تا عایض  4هی ًوایٌذ اص عایض 
 .گشدد

 : عایضتٌذی لْلَ کاسّگیت ًؾاگغتش تَ ؽشذ صیش اعت

 لولً کروگیت



 

 

ایي عایض لْلَ  – میلیمتر 110با قطر داخلی ( لولً کاروگیت)لولً پلی اتیله فاضالبی  -1

دس کؾْسُایی هثل تشکوٌغتاى ایي عایض لْلَ . هؼشّف اعت 110کاسّگیت تَ لْلَ کاسّگیت 
 .لشاس هی گیشدکاسّگیت تغیاس هْسد اعتفادٍ 

ایي عایض  – میلیمتر 125لولً کاروگیت پلی اتیله یا لولً فاضالب پلی اتیله با قطر داخلی  -2

هؼشّف اعت ُوچٌیي  125لْلَ کاسّگیت دس تاصاس فشّػ لْلَ کاسّگیت تَ لْلَ کاسّگیت 

ّگیت تشخی اص ؽشکت ُای تْلیذ کٌٌذٍ لْلَ کاسّگیت اص ایي عایض لْلَ کاسّگیت تَ لْلَ کاس
 .ایٌچ یاد هی ًوایٌذ 5

تذیي هؼٌی کَ لطش داخلی ایي عایض لْلَ  160mmلولً فاضالب پلی اتیله با قطر داخلی  -3

یکی اص پشهقشف تشیي عایض دس لْلَ  160لْلَ کاسّگیت . عاًتی هتش هی تاؽذ 16کاسّگیت 

کیلْ  64ّ یا  31.5یا  16یا  8داسای هماّهت زلمْی  160لْلَ کاسّگیت . کاسّگیت هی تاؽذ
لْلَ کاسّگیت )ایي عایض لْلَ کاسّگیت . ًیْتي دس کاسخاًدات پایپ گغتش لاتل تْلیذ اعت

لیوت ّاؽش لْلَ کاسّگیت ًیض . تقْست کْپلش عشخْد تْلیذ ّ سّاًَ تاصاس هی ؽْد (160

تٌِگام اعتؼالم لیوت اص کاسؽٌاعاى لیوت اص کاسؽٌاعاى ها دس لیوت پیؾٌِادی اػوال گشدیذٍ 
 .اعت

ایٌچ، یکی اص  8لْلَ کاسّگیت  8inchیا  میلیمتر 200لولً کاروگیت پلی اتیلىی با سایز  -4

فیوت لْلَ . پشهقشف تشیي لْلَ ُای فاضالتی هْسد اعتفادٍ دس عطر ایشاى هی تاؽذ

 200لیوت لْلَ کاسّگیت . ًیض یکی اص کلوات پش خغتدْ دس ایشاى هی تاؽذ 200کاسّگیت 
 .ُضاس تْهاى اداهَ یاتذ 31ُضاس تْهاى آغاص ّ تا  12هی تْاًذ اص 

هیلیوتش اعت کَ دس دّ طشف ضخاهت  22هیلیوتش تالغ تش  200ضخاهت تذًَ لْلَ کاسّگیت 

 200هیلیوتش خْاُذ ؽذ پظ لطش خاسخی لْلَ کاسّگیت  44هؼادل  200تذًَ لْلَ کاسّگیت 

 15تسول خْاُذ ًوْد تا  200ت هیضاى خاکی کَ لْلَ کاسّگی. عاًتیوتش هی تاؽذ 4.4هؼادل 
 64دس ایي ػوك لْلَ کاسّگیت زتوا هی تایغت . هتش اص تاج لْلَ کاسّگیت هی تاؽذ

 LONG TERM الصم تَ رکش اعت کَ. کیلًْیْتي تش هتش هشتغ هماّهت زلمْی داؽتَ تاؽذ

RING STIFNESS  کیلْى ًیْتي تش هتش هشتغ تاؽذ ّ ًَ هماّهت زلمْی  64تایذ تیؼ اص
 . تاٍ هذت لْلَ پلی اتیلي فاضالب یا لْلَ کاسّگیتکْ

تا . هتشی تاؽذ 12هتشی ّ یا  6هتشی،  3هی تْاًذ ؽاخَ  200طْل لْلَ کاسّگیت عایض 

ّ  6کیلْ هی تاؽذ اهکاى اعتفادٍ اص ؽاخَ  2.7کَ دس زذّد  200تْخَ تَ ّصى لْلَ کاسّگیت 
 .د تْدخْاٍ 200هتشی لْلَ کاسّگیت  3هتشی تیؼ اص ؽاخَ  12

هیلیوتش تا تسول  294ّ لطش خاسخی  میلیمتر 250لولً کاروگیت فاضالب با قطر داخلی  -5

تاس تشافیک ّ خاک تا ػوك ُای هختلف تغتَ تَ هماّهت زلمْی هْسد ًیاص، اػن اص لْلَ 



 

 

کیلْ ًیْتي ّ لْلَ کاسّگیت تا هماّهت زلمْی  31.5کیلًْیْتي، لْلَ کاسّگیت  16کاسّگیت 

 ّتيکیلًْی 64

هتشی تقْست کْپلش عش خْد ّ  12ّ  6، 3هیلیوتش دس ؽاخَ  250لْلَ کاسّگیت عایض 
ظشفیت تْلیذ لْلَ کاسّگیت پایپ گغتش دس خظ تْلیذ لْلَ . کْپلش خذا تْلیذ هی گشدد

 .کیلْهتش دس سّص هی تاؽذ 3هؼادل  250کاسّگیت 

 250س تْلیذ لْلَ کاسّگیت ًکتَ هِن ایٌکَ تذلیل اًسشاف هؼیاس خظ تْلیذ لْلَ کاسّگیت د

هیلیوتش ًیض هی سعذ لزا دلت داؽتَ تاؽیذ چٌاًچَ  300هیلیوتش لطش خاسخی ایي لْلَ تؼضا تا 
ّ ًَ لْلَ  300سا دس لْلَ کاسّگیت  250هی خْاُیذ تقْست تلغکْپی لْلَ کاسّگیت 

 .تاسگیشی ًوائیذ اهکاى ػذم تاسگیشی ّخْد خْاُذ داؽت 315کاسّگیت 

هیلیوتش تا هماّهت  349ّ لطش خاسخی  میلیمتر 300روگیت با قطر داخلی لولً کا -6

ایي لْلَ یکی اص . کیلْ ًیْتي تش هتش هشتغ 63کیلًْیْتي تش هتشهشتغ تا 4هکاًیکی 
هیلیوتش  300لْلَ کاسّگیت . پشکاستشدتشیي لْلَ ُای کاسّگیت دس عطر ایشاى ّ خِاى اعت

دس عاخت لْلَ غالف اػن اص لْلَ غالف عیظ تشق  کیلًْیْتي تیؾتش 8تا هماّهت هکاًیکی 

 .هْسد اعتفادٍ لشاس هی گشد… دس صیش صهیي یا لْلَ غالف فیثشًْدس دس هخاتشات ّ یا 

کیلْ ًیْتي تش هتش هشتغ دس اًتمال  16هیلیوتش تا هماّهت هکاًیکی  300لْلَ کاسّگیت 
لشاس هی گشدد تَ ؽشط آًکَ هتش هْسد اعتفادٍ  2فاضالب تقْست ثملی تا ػوك دفي ًِایتا 

 .تشدد تشافیک سّی لْلَ کاسگیت ّخْد ًذاؽتَ تاؽذ

کیلْ ًیْتي کَ تؼٌْاى اعتاًذاسد دس ایشاى  31.5ًِایتا آًکَ لْلَ کاسّگیت تا هماّهت هکاًیکی 

ّ عایش ًماط خِاى هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد دس اغلة پشّژٍ ُا خِت اًتمال آب تقْست 
هتش تا تشافیک سّی لْلَ ّ یا تذّى  6تا  1ع آّسی فاضالب دس ػوك دفي ثملی ّ یا ؽثکَ خن

کیلْ ًیْتي  63لْلَ کاسّگیت . تشافیک سّی لْلَ کاسّگیت هْسد اعتفادٍ فشاّاى لشاس هیگیشد

هتش هْسد طشازی ّ تْلیذ لشاس هی  6هیلیوتش ًیض تشای ػوك دفي تیؼ اص  300دس عایض 
 .گیشد

لْلَ کاسّگیت  : میلیمتر 360میلیمتر و قطر خارجی  315اخلی لولً کاروگیت با قطر د -7

یکی دیگش اص عایضُای پشهقشف لْلَ ُای دّخذاسٍ پلی اتیلي اعت کَ تا هماّهت  315عایض 

عشػت خظ تْلیذ لْلَ کاسّگیا عایض . کیلًْیْتي تش هتشهشتغ تْلیذ هی گشدد 63تا  8هکاًیکی 
تاؽذ کَ دس ایي صهیٌَ ایي ؽشکت عشآهذ تواهی  هتش هی 2400هیلیوتش دس سّص هؼادل  315

 .ؽشکت ُای تْلیذکٌٌذٍ لْلَ کاسّگیت هی تاؽذ



 

 

داسای هغتشتچ ایشاًی ّ کشٍ ای هی تْاًذ تاؽذ کَ هغتشتچ کشٍ ای تذلیل  315لْلَ کاسّگیت 

هماّهت تیؾتش دس هماتل اؽؼَ یْ ّی ّ عطر فیملی تش داسای لیوت تاالتشی ًغثت تَ لْلَ 
 . تا تا هغتش تچ ایشاًی خْاُذ تْدکاسّگیت 

کیلْ ًیْتي تش هتش هشتغ تذلیل تماضای تاال  31.5تا هماّهت هکاًیکی  315لْلَ کاسّگیت 

یؼٌی ؽوا دس فْست عفاسػ لْلَ کاسّگیت . ُوْاسٍ دس اًثاس ایي ؽشکت هْخْد هی تاؽذ

ّیَ زغاب تا لغوت کیلْهتش هی تْاًیذ تالفافلَ ًغثت تَ اًدام تظ 4هیلیوتش تَ همذاس  315
کیلْهتش تشای یکشّص لْلَ کاسّگیت  4هالی ؽشکت ّ اسائَ آى تَ ّازذ تشخیـ کاال همذاس 

 .هیلیوتش دسیافت ًوائیذ 315عایض 

تشکوٌغتاى تذلیل ًْع خاؿ طشازی اًتمال فاضالب ّ ؽثکَ فاضالب داسای تیؾتشیي تماضا 

کیلْهتش  80تَ همذاس  95دس عال  315لْلَ کاسّگیت . دس ایي عایض لْلَ کاسّگیت هی تاؽذ
 . تْعظ ایي ؽشکت تْلیذ ّ تَ ؽشکت ُای ّاعطَ خِت اًتمال تَ تشکوٌغتاى تسْیل گشدیذ

کیلْ ًیْتي تش هتش هشتغ زذّدا  31.5تا هماّهت هکاًیکی  315ضخاهت تذًَ لْلَ کاسّگیت 

 . هتش اص تاج لْلَ لاتل دفي صیش خاک اعت 6هیلیوتش اعت ّ تا ػوك  23

لْلَ کاسّگیت  : میلیمتر 410میلیمتر و قطر خارجی  350لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 8

یکی اص کن هقشف تشیي اًْاع لْلَ کاسّگیت هی تاؽذ کَ دس کؾْس ایشاى فشفا تشای  350
دس تشکوٌغتاى ایي . ُضاس هتش اعت تْلیذ هی ؽْد  5ؽشکتِایی کَ دسخْاعت اًِا تیؼ اص 

داسای دسخْاعت تغیاس صیادی اعت کَ ایي ؽشکت دس چٌذیي ًْتت تشای  عایض لْلَ کاسّگیت

هیلیوتش  350ؽشکت ُای تشکوٌغتاًی پظ اص اخز عفاسػ ًغثتة ُة تْلیذ لْلَ کاسّگیت 
 . الذام ًوْدٍ اعت

. پتشّؽیوی اهیشکثیش یا پتشّؽیوی اساک هی تاؽذ  EX3 هْاد اّلیَ ایي ًْع لْلَ کاسّگیت

هیلیوتش  350ّصى لْلَ کاسّگیت عایض . هی تاؽذ  HDPE100 ّ HDPE80 گشیذ ایي هْاد

عاًتی هتش تشای ُش هتش تغتَ تَ هماّهت هکاًیکی هشّد ًیاص تغییش هی  35یا لْلَ کاسّگیت 
ُش . لیوت ایي عایض لْلَ کاسّگیت ًیض ّاتغتگی کاهل تَ هماّهت هکاًیکی آى داسد  . ًوایذ 

پاییي تش تاؽذ ّصى لْلَ کاسّگیت کوتش ّ دس ًتیدَ  همذاس هماّهت هکاًیکی لْلَ کاسّگیت

 . لیوت لْلَ کاسّگیت پاییي تش خْاُذ تْد

 میلیمتر 468و قطر خارجی ( ساوتیمتر 40)میلیمتر  400لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 9

تذلیل هقشف تاال دس اًتمال فاضالب ّ ( ایٌچ 16لْلَ کاسّگیت )ایي عایض لْلَ کاسّگیت  :

هماّهت هکاًیکی لْلَ کاسّگیت . ٍ تدای خْی آب داسای تماضای تاالیی هی تاؽذ اعتفاد
لیوت لْلَ کاسّگیت . کیلًْیْتي تش هتش هشتغ اداهَ داسد 128کیلًْیْتي آغاص ّ تا  4اص  400

ًیض ُوچْى اًْاع دیگش عایضُای لْلَ کاسّگیت تاتغ هیضاى تاس هشدٍ ای اعت کَ سّی  400



 

 

ًیض پاساهتش  EX3 تشکیة اعتفادٍ اص گشاًْل ّ هْاد اّلیَ . اُذ آهذخْ 400لْلَ کاسّگیت 

دسفذ 10هی داًین تطْس اعتاًذاسد تا . هی تاؽذ  400هِوی دس تؼییي لیوت لْلَ کاسّگیت 
هی تْاى اص هْاد اّلیَ ضایؼاتی کَ تْعظ خْد کاسخاًَ ضایؼات ؽذٍ تاؽذ ّ ًَ ضایؼات 

دس ُش فْست لیوت . لْلَ کاسّگیت اعتفادٍ ًوْد  عایش کاسخاًَ ُا سّ هی تْاى دس تْلیذ

هتفاّتی اعت کَ تشای ایي هٌظْس تایذ تا کاسؽٌاعاى ؽشکت داسای سًح  400لْلَ کاسّگیت 
تقْست کْپلش عش خْد تْلیذ هی گشدد ّ ّاؽش ًیض تشای  400لْلَ کاسّگیت . تواط تگیشیذ 

 400ص هؾتشی لْلَ کاسّگیت ایي ًْع لْلَ کاسّگیت تقْست پیؼ فشك تْلیذ ّ دس اختیا

ضخاهت تذًَ لْلَ کاسّگیت ًیض تش اعاط هماّهت هکاًیکی تلٌذ هذت تؼییي . لشاس هیگیشد 
هیلوتش هی  34هیلیوتش هؼادل  400هیگشدد ّ دس زالت اعتاًذاسد ضخاهت تذًَ لْلَ کاسّگیت 

 . تاؽذ

ؽشکت ها تش آى ؽذٍ تَ خاسج اص کؾْس تمذسی اعت کَ  400هیضاى فادسات لْلَ کاسّگیت 

اعت تا ًغثت تَ اخز ًوایٌذگی فشّػ دس کؾْس تشکوٌغتاى ، آرستایداى ، ػشاق ّ افغاًغتاى 
 . الذام ًوایذ

 572و قطر خارجی ( ساوتیمتر 50)میلیمتر  500لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 10

ایضُایی اعت ایٌچ خضء اّلیي ط 20هؼشّف تَ لْلَ کاسّگیت  500لْلَ کاسّگیت  : میلیمتر

لْلَ . اعپیشال تْلیذ گشدد –کَ هی تْاًذ تقْست کاسّگیت یا اعپیشال ّ یا کاسّگیت 
کیلْ ًیْتي تش هتش هشتغ تا هماّهت  4هماّهت هکاًیکی هیلیوتش هی تْاًذ تا  500کاسّگیت 

ًغثت تَ لْلَ  500لْلَ اعپیشال . تْلیذ هیگشددکیلًْیْتي تش هتشهشتغ  128هکاًیکی 

 500داسای کاستشد تیؾتشی هی تاؽذ ّلی تذلیل لیوت هٌاعة لْلَ کاسّگیت  500کاسّگیت 
ّصى لْلَ . اعتفادٍ هی ؽْد 500اهشّصٍ تیؾتش اص لْلَ کاسّگیت  500ًغثت تَ لْلَ اعپیشال 

 . هی تاؽذ 500کاسّگیت پاساهتش هِوی دس تؼییي لیوت لْلَ کاسّگیت 

دی ایي ؽشکت افْال اص تِتشیي ّ هشغْب تْلی 500هْاد اّلیَ هقشفی دس لْلَ کاسّگیت 

ایي ؽشکت تذلیل  500خظ تْلیذ لْلَ کاسّگیت . تشیي هْاد پتشّؽیوی ؽاصًذ تِیَ هی گشدد
. اعتفادٍ اص چیلش ّ تشج خٌک کٌٌذٍ داسای کوتشیي اًسشاف هؼیاس دس لطش خاسخی هی تاؽذ 

تفاّت لْلَ کاسّگیت  دس خْاعت هی ًوایٌذ هتْخَ 500اکثش ؽشکت ُایی کَ لْلَ کاسّگیت 

 500ّ لیوت لْلَ اعپیشال  500لیوت لْلَ کاسّگیت .ًوی تاعٌذ 500تا لْلَ اعپیشال  500
 . هتفاّت اعت

عاًتیوتش دس لْلَ  20سیختَ ؽْد اص  500هیضاى خاکی کَ هی تْاًذ سّی لْلَ کاسّگیت 

 128هت هکاًیکی تا هماّ 500هتش تشای لْلَ کاسّگیت  13کیلًْیْتي آغاص ّ تا  4کاسّگیت 
 .کیلًْیْتي اداهَ داسد



 

 

 681و قطر خارجی ( ساوتیمتر 60)میلیمتر  600لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 11

  : میلیمتر

ایٌچ تا ظاُشی ؽیاسداس ّ لغوت داخلی  24هؼشّف تَ لْلَ کاسّگیت  600لْلَ کاسّگیت 
کی تقْست کْپلش فاف تا هغتشتچ تَ سًگ ُای صسد یا ًاسًدی ّ یا آتی ّ تؼضا هؼ

هتشی ّ  12ّ  6عشخْد ّ داسای ّاؽش یا تذّى کْپلش ّ تقْست کْپلش هدضا دس ؽاخَ ُای 

هیلیوتش دس کاسخاًدات  681هتشی دس دّ لالة اعپیشال ّ کاسّگیت تا لطش خاسخی  3تٌذست 
 .ًؾاگغتش تْلیذ ّ تَ تاصاس ػشضَ هیگشدد

کیلًْیْتي تْلیذ هی  128کیلًْیْتي تا  8دس هماّهت هکاًیکی تلٌذهذت  600لْلَ کاسّگیت 

تغتَ تَ ًْع هتشیالی کَ دس تْلیذ آى اعتفادٍ ؽذٍ اعت،  600لیوت لْلَ کاسّگیت . گشدد

خْاُذ آهذ ، ّخْد یا ػذم ّخْد تشافیک سّی لْلَ  600هیضاى خاکی کَ سّی لْلَ کاسّگیت 
، هیضاى اعتفادٍ اص ، کْپلشداس تْدى یا تذّى کْپلش تْدى لْلَ کاسّگیت  600کاسّگیت 

هی تْاًذ ( ًسٍْ تْلیذ)ّ اعپیشال یا کاسّگیت تْدى  600گشاًْل دس تْلیذ لْلَ کاسّگیت 

 .ُضاس تْهاى داؽتَ تاؽذ 180تْهاى تا  93000داسای سًح لیوتی اص 

ػلت خذاسٍ فاف . دس خوغ آّسی ّ اًتمال فاضالب اعتفادٍ هی ؽْد 600اص لْلَ کاسّگیت 
خلْگیشی اص ایداد کلًْی تاکتشی دسّى لْلَ کاسّگیت ّ دس زمیمت  600لْلَ کاسّگیت 

تشازتی  700ّ لْلَ کاسّگیت  600تٌِگام خشیذ لْلَ کاسّگیت . کاُؼ افطکاک هی تاؽذ 

 . هیتْاى لْلَ ُای کاسّگیت سّ تقْست تلغکْپی دسّى ُن لشاس داد

ا دس یک عال زتی یک کیلًْیْتي تمشیة 64تا هماّهت هکاًیکی تیؼ اص  600لْلَ کاسّگیت 
تماضای عفاسؽی هسغْب ّ داسای  RS=128 تا 600تاس ُن تماضا ًذاسد لزا لْلَ کاسّگیت 

 . هی تاؽذ 600لیوت تغیاس تاالتشی تَ ًغثت عایش سًح ُای لْلَ ُای کاسّگیت 

 890و قطر خارجی ( ساوتیمتر  80) میلیمتر  800لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 12

هیلیوتش تقْست کْپلش ّ  890ّ لطش خاسخی  800لَ کاسّگیت تا عایض داخلی لْ : میلیمتر
هیلیوتش خضء پشهقشف تشیي لْلَ ُای زال زاضش دًیا  800لْلَ کاسّگیت . ّاؽش عش خْد 

کیلًْیْتي  128کیلًْیْتي ؽشّع ّ تا  4اص  800هماّهت هکاًیکی لْلَ کاسّگیت . هی تاؽذ 

 .تش هتش هشتغ هی تْاًذ تاؽذ

کیلًْیْتي تش هتش هشتغ فشفا خِت تْلیذ  4هیلیوتش تا سیٌگ اعتیفٌظ  800ٍ کاسّگیت لْل
هتش خاک هْسد اعتفادٍ لشاس هی  1غالف ّ ّ یا هخاصى صیش صهیٌی تا ػوك دفي کوتش اص 

هیلیوتش تقْست کْپلش ّ ّاؽش عش خْد تا ّاؽش ّ یا تذّى  800لْلَ کاسّگیت  . گیشد 
هیلیوتش خضء پشهقشف تشیي لْلَ ُای  800لْلَ کاسّگیت .  کْپلش ّ ّاؽش ػشضَ هیگشدد

هماّهت . اًتمال فاضالب ؽِشی ّ ؽثکَ ُای تضسگ صُکؾی دس زال زاضش دًیا هی تاؽذ 



 

 

کیلًْیْتي تش هتش هشتغ هی  128کیلًْیْتي ؽشّع ّ تا  4اص  800هکاًیکی لْلَ کاسّگیت 

ل ُای ؽِشی فاضالب ّ هٌِْل خِت عاخت هٌِْ 800ضوٌا اص لْلَ کاسّگیت .تْاًذ تاؽذ
 .ُای دعتشعی کاتل ُای تشق ُن هیتْاى اعتفادٍ ًوْد

کیلًْیْتي تش هتش هشتغ فشفا خِت تْلیذ  4هیلیوتش تا سیٌگ اعتیفٌظ  800لْلَ کاسّگیت 

هتش خاک هْسد اعتفادٍ لشاس هی  1غالف ّ ّ یا هخاصى صیش صهیٌی تا ػوك دفي کوتش اص 
 . گیشد

 1113و قطر خارجی ( ساوتیمتر 100)میلیمتر  1000با سایز داخلی  لولً کاروگیت – 13

هیلیوتش ّ لطش  1000لْلَ کاسّگیت تا لطش داخلی  : میلیمتر کوپلر سرخود و بدون کوپلر

 . هیلیوتش 1113خاسخی 

. کیلًْیْتي تْلیذ هیگشدد 128کیلًْیْتي تا  4داسای هماّهت زلمْی  1000لْلَ کاسّگیت 
کیلْ ًیْتي تش هتشهشتغ هی  31.5، هماّهت زلمْی  1000لَ کاسّگیت تیؾتشیي هقشف لْ

کیلْ ًیْتي داسای تماضای  16تا هماّهت هکاًیکی  1000تاؽذ ّ دس ّزلَ تؼذ لْلَ کاسّگیت 

هتشی ػشضَ هیؾْد  6هیلیوتش دس ؽاخَ ُای  1000لْلَ کاسّگیت  . خشیذ تاالیی هی تاؽذ 
سی ّ پاالیؾگاٍ ُا ّ پتشّؽیوی ُا ّ ُوچیٌیي ّ تشای ؽثکَ ُای افلی فاضالب ُای ؽَ

 1000تشای اًتمال فملی آب سّدخاًَ ُا ّ یا پل صیش خادٍ ُا تکاس هیشّد لْلَ کاسّگیت 

کیلْ ًیْتي کاستشی  31.5هیلیوتش ُوچٌیي تشای هٌِْل ُا ّ یا دیْاسٍ چاٍ ُا تا هماّهت 
 .فشاّاًی داسد

. کیلًْیْتي تْلیذ هیگشدد 128کیلًْیْتي تا  4داسای هماّهت زلمْی  1000لْلَ کاسّگیت 

کیلْ ًیْتي تش هتشهشتغ هی  31.5، هماّهت زلمْی  1000تیؾتشیي هقشف لْلَ کاسّگیت 
کیلْ ًیْتي داسای تماضای  16تا هماّهت هکاًیکی  1000تاؽذ ّ دس گام تؼذی لْلَ کاسّگیت 

 . خشیذ تاالیی هی تاؽذ

 1320و قطر خارجی ( ساوتیمتر 120)میلیمتر  1200لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 14

هیلیوتش تقْست  1320 هیلیوتش ّ لطش خاسخی 1200لْلَ کاسّگیت تا لطش داخلی  : میلیمتر
 کْپلش عشخْد ّ کْپلش ّ ّاؽش خذا

هیلیوتش تقْست کْپلش  1320هیلیوتش ّ لطش خاسخی  1200لْلَ کاسّگیت تا لطش داخلی 

گشدد تیؾتشیي کاستشدُای ایي عایض دس هخضى عاصی ّ تْلیذ عشخْد ّ تذّى کْپلش تْلیذ هی
عپتیک تاًک ّ چشتیگیش ُای پلی اتیلي، دس عاخت هٌِْل ُای فاضالب ّ ؽثکَ افلی خوغ 

 . آّسی فاضالب تکاس هیشّد

 1560و قطر خارجی ( ساوتیمتر 140)میلیمتر  1400لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 15

 1560هیلیوتش ّ لطش خاسخی  1400ا لطش داخلی تا لطش داخلی لْلَ کاسّگیت ب : میلیمتر

هیلیوتش تقْست کْپلش عشخْسد تذّى ّاؽش ّ تذّى کْپلش کَ خِت استثاط ایي ًْع لْلَ تایذ 

 . اص خْػ اکغتشّژى اعتفادٍ ًوْد



 

 

هیلیوتش  1560ّ لطش خاسخی ( عاًتیوتش  140) هیلیوتش  1400لْلَ کاسّگیت تا عایض داخلی 

ّ  16ًْع کْپلش عشخْد ّ تذّى کْپلش تْلیذ هیؾْد ایي لْلَ ُا تا هماّهت زلمْی دس دّ 
کیلًْیْتي تش هتش هشتغ تْلیذ هیگشدًذ اص هماّهت ُای تاال دس تشاتش تاسُای ّاسدٍ صیاد  31.5

ایي لْلَ ُا تِتشیي خایگضیي .ّ اص هماّهت ُای پاییي دس هخضى ُا ّ هٌِْل ُا اعتفادٍ هیؾْد

تٌی دس فاضالب فٌایغ ّ خاُایی کَ هْاد خْسًذٍ ّ اعیذی دس فاضالب ّخْد لْلَ ُای ب
 . داسد ُغتٌذ

 1800و قطر خارجی ( ساوتیمتر 160)میلیمتر  1600لولً کاروگیت با سایز داخلی  – 16

هیلیوتشکَ دس  1790هیلیوتش ّ لطش تیشًّی  1600لْلَ کاسّگیت تا لطش داخلی  : میلیمتر

ّ تقْست کْپلش عشخْد ّ تذّى کْپلش تا لاتلیت اتقال خْػ  هتشی 6ّ  3ؽاخَ ُای 
ایي لْلَ ُا خِت . کیلًْیْتي تْلیذ هیگشدد 31.5ّ  16ّ  8اکغتشّژى دس هماّهت ُای 

اعتفادٍ دسؽثکَ ُای افلی فاضالب ، هٌِْل عاصی ، هخضى عاصی، اًتمال آب سّدخاًَ ُا 

 .عتفادٍ لشاس هیگیشًذتقْست ثملی ّ صیش خادٍ ُا تشای سد کشدى آب هْسد ا

تا تْخَ تَ هیضاى خاکی کَ سّی لْلَ کاسّگیت هی آیذ ، ّخْد یا  1600لیوت لْلَ کاسّگیت 
ػذم ّخْد تاس تشافیک ، داؽتي کْپلش ّ ّاؽش یا ػذم ّخْد کْپلش ّ ّاؽش ّ ًِایتا ّصى لْلَ 

س هتش تغییش هیلیْى تْهاى تَ اصای ٍ 1.5ُضاس تْهاى تا  500هی تْاًذ اص  1600کاسّگیت 

 .تا ؽواسٍ ُای دفتش تواط تگیشیذ 1600تشای اعتؼالم لیوت لْلَ کاسّگیت . ًوایذ

هی تْاًذ تا کْپلش ّ یا اص طشیك خْػ اکغتشّژى ّ دس  1600اتقال لْلَ کاسّگیت عایض 
 .تؼضی هْاسد الکتشّفیْژى تاؽذ
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